Puolivuosikatsaus 2006

Toimitusjohtajan katsaus
GWS-konsernin alkuvuosi oli viime vuoden tapaan tappiol-

kuitenkin alueita, joissa GWS:llä on pitkäaikaisen ja

linen eikä tuloskehitys vastannut odotuksia.

vahvan teollisen taustan myötä myös eniten annettavaa.

Osakkuusyhtiö Perloksen tulosta heikensi merkittävä

Uskomme vakaasti DT:n tulevaisuuteen. Yhtiö toimii

15 miljoonan euron kertakustannus tuotantorakenteiden

kasvavilla lääketieteen ja turvallisuuden aloilla. Yhtiön

uudelleenjärjestelyistä. Tämän järjestelyn myönteiset vai-

teknologinen osaaminen on huippuluokkaa ja yhtiöllä

kutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa.

on asiakkainaan merkittävä määrä alan huippuyrityksiä.

Osakkuusyhtiö Kyron tulos oli edellisvuoden tasoa.

GWS tekee omalta osaltaan kaikkensa, että DT:n voima-

Kyron tilauskanta vuodelle 2006 on hyvä, vaikka turvalasi-

kas ja kannattava kasvu jatkuu ja että kasvun vaatimat

koneiden investointipäätökset ovat hidastuneet joillakin

panostukset tuotekehitykseen, markkinointiin ja tuotan-

päämarkkina-alueilla. Lisäksi Kyro-konsernissa on käyn-

toon voidaan toteuttaa.

nissä tehostamistoimia, joiden odotetaan vaikuttavan jo
vuoden 2006 aikana.
Katsauskauden merkittävin tapahtuma oli Detection

Odotamme GWS-konsernin tämän vuoden toiminnallisen tuloksen olevan viimevuotista paremman. Näkemyksemme perustuu Perloksen ja Kyron osalta analyyti-

Technology (DT) yhtiön osake-enemmistön osto. Tällä

koiden konsensusennusteisiin ja DT:n osalta asiakkaiden

kaupalla GWS:n omistus nousi noin 61 prosenttiin.

antamiin myyntiennusteisiin sekä tilauskantaan. Myös

DT on kasvuyhtiö, joka on nopeasti muuttumassa
tuotannollista toimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. Samalla se

Perloksen Health Care -liiketoiminnan myynnin odotetaan
toteutuessaan tuottavan merkittävän myyntivoiton.

panostaa voimakkaasti Kiinan toimintojensa kehittämiseen. Käynnissä oleva rakennemuutos asettaa kovia haas-
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teita yhtiön johtamiselle ja hallinnoinnille. Nämä ovat

Toimitusjohtaja

Talouskatsaus
GWS-konserni muodostui kesäkuun 2006 lopussa emo-

on edelleen hyvä. Konsernin omavaraisuusaste on noin

yhtiöstä ja osakkuusyhtiöistä Kyro Oyj, Perlos Oyj sekä

62 (60) prosenttia. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa noin

tytäryhtiöstä Detection Technology Oy. Kesäkuun lopussa

130 (145) miljoonaa euroa.

GWS omisti Kyro Oyj:stä 33,1 prosenttia, Perlos Oyj:stä

Päätoimiala Glaston Technologies on teknologia- ja

29,1 prosenttia ja Detection Technology Oy:stä 61,4

markkinajohtaja kasvavalla toimialalla. Alan laajin asiakas-

prosenttia.

palveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja One-Stop-

Seuraavassa esitetyt listattujen osakkuusyhtiöiden

Partner -konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät

tulosinformaatiotiedot ja tulevaisuuden näkymät perus-

mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä

tuvat yhtiöiden itsensä julkaisemiin pörssitiedotteisiin ja

paremmin.

osavuosikatsauksiin.
Osakkuusyhtiö Kyro Oyj

Kyro-konsernin tilauskanta vuodelle 2006 on hyvällä
tasolla, vaikka turvalasikoneiden investointipäätökset ovat
hidastuneet joillakin markkinoilla. Lisäksi Kyro-konsernissa

Kyro-konsernin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 126,8

on käynnissä tehostamistoimia, joiden odotetaan vaikut-

(124,5) miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen

tavan jo vuoden 2006 aikana. Näin ollen Kyro tähtää

liikevoitto oli 9,2 (10,8) miljoonaa euroa ja katsauskauden

vuonna 2006 liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoit-

tulos 7,4 (6,5) miljoonaa euroa. Kyron rahoitusasema

tonsa kasvattamiseen.

GWS-konsernin kuuden kuukauden tulokseen sisältyy
Kyron tulososuutta yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.
Osinkoja Kyro on maksanut GWS:lle noin 4,5 miljoonaa
euroa vuoden 2006 aikana.
Osakkuusyhtiö Perlos Oyj

GWS-konserni
GWS-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli
epätyydyttävä. Tulos kuudelta kuukaudelta oli -2,6 (-3,7)
miljoonaa euroa. GWS-konsernin taloudelliseen tulokseen
vaikuttavat nykyisessä yhtiörakenteessa eniten osakkuusyhtiöiden Perloksen ja Kyron tulososuudet.

Perlos-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosipuo-

Detection Technology -konsernin luvut on yhdistelty

liskon aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

tytäryhtiönä GWS-konserniin 1.4.2006 alkaen. Konserni ei

verrattuna 44 prosenttia ja oli 380,4 (264,8) miljoonaa

ole myynyt osakkeita raportointijakson aikana. Konsernin

euroa. Puolen vuoden tulos oli -3,4 (-14,8) miljoonaa

tulokseen sisältyy 0,2 (-3,1) miljoonaa euroa osakkuus-

euroa sisältäen Suomen ja Yhdysvaltojen toimintojen

yhtiöiden tulososuuksia.

rationalisointiin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia sekä

Konsernin rahoitusasema on edelleen hyvä. Korollinen

Terveydenhuolto-liiketoimintaryhmän liiketoiminnan

nettovelka oli katsauskauden lopussa 103,2 (84,1) miljoo-

myyntiin liittyviä kuluja 15,2 miljoonaa euroa.

naa euroa sisältäen myös Detection Technology -konser-

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 28,1 (-9,2) miljoonaa

nin velat. Nettovelkoja on kasvattanut myös DT:n osakkei-

euroa. Perlos-konsernin rahavarat katsauskauden lopussa

den hankinta. GWS-konsernin virallinen omavaraisuusaste

olivat 25,1 (17,4) miljoonaa euroa. Konsernin omavarai-

on noin 42 (48) prosentin tasolla.

suusaste laski hieman ja oli noin 35 (36) prosenttia.
Markkinoiden kasvun, matkapuhelinten mekaanisen
rakenteen monipuolistumisen sekä hyvän markkina-ase-
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mansa ansiosta Perlos odottaa liikevaihdon kasvun vuonna
2006 olevan vähintään matkapuhelinmarkkinoiden volyymikasvun mukaista.
Vertailukelpoisen liiketuloksen ilman kertaluonteisia
eriä ennakoidaan kasvavan edellisestä vuodesta, mutta
sijoitetun pääomantuottoasteen odotetaan kuitenkin
jäävän pitkän aikavälin tavoitetta pienemmäksi.
Katsauskauden jälkeen Perloksen ja Ratos AB:n yhteisyritys on allekirjoittanut lopullisen myynti- ja ostosopimuksen koskien Perloksen terveydenhuoltoasiakasryhmän
koko liiketoimintaa. Perlos sijoittaa uuteen yhtiöön enintään yhdeksän miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 20
prosentin vähemmistöosuutta.

GWS-konserni

GWS-konsernin kuuden kuukauden tulokseen sisältyy
Perloksen tulososuutta yhteensä -1,0 miljoonaa euroa.

Milj. euroa

1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005

Osinkoja Perlos on maksanut Oy G.W. Sohlberg Ab:lle
1,5 miljoonaa euroa vuoden 2006 aikana.
Tytäryhtiö Detection Technology Oy
Detection Technology Oy:n (DT) liikevaihto kasvoi
hieman edellisestä vuodesta ja oli tarkastelujaksolla 5,1
(4,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto putosi edellisvuodesta
ja oli -0,3 (1,3) miljoonaa euroa.
Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan voimakkaasti

Liikevaihto
Osuus osakkuusyr. voitoista
Liikevoitto
Nettotulos

2,5
0,2
-1,3
-2,6

8,5
-3,1
-3,3
-3,7

14,2
7,6
6,9
7,6

Omavaraisuusaste-%
Oma pääoma
Korollinen nettovelka
Taseen loppusumma

41,7 %
87,7
103,2
214,7

47,7 %
87,7
84,1
184,0

53,7 %
99,7
77,1
185,6

Osakkeen arvo / ProValue

61,49 €

60,10 €

69,50 €

loppuvuoden aikana ja tuloksen nousevan viime vuoden
tasolle.

